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SAMMANFATTNING 

 
Bakgrund: Intensivvårdspatienter riskerar att drabbas av ögonkomplikationer tidigt i 

vårdförloppet till följd av medicinska behandlingar och uteblivna omvårdnadsåtgärder. 

Ögonkomplikationerna riskerar att orsaka ett onödigt vårdlidande. 

  

Syfte: Att undersöka vilka omvårdnadsåtgärder som specialistsjuksköterskan kan utföra för att 

reducera risken för utvecklandet av ögonkomplikationer inom intensivvården.  

 

Metod: En deskriptiv litteraturstudie baserad på elva kvantitativa studier. För litteraturstudiens 

dataanalys tillämpades en kvantitativ innehållsanalys med induktiv ansats. En kvalitetsgranskning 

av det samlade materialet genomfördes enligt GRADE. 

 

Resultat: I resultatet framkom fyra huvudteman av interventioner som var protokoll, fuktkammare 

(MC), vitamin A (VAEO) samt artificiella tårsubstitut. Artificiella tårsubstitut delades upp i tre 

subteman som var koksaltlösning, ögondroppar samt ögongel. Majoriteten av åtgärderna som 

studerades var effektiva i jämförelse med befintlig rutinvård. Protokoll och MC visade sig ha bäst 

effektivitet följt av artificiella tårsubstitut.  

 

Slutsats: Patienter inom intensivvården riskerar att utveckla ögonkomplikationer vilka kan 

minimeras med individanpassade omvårdnadsåtgärder. Avsaknad av rutiner för ögonvård riskerar 

att skapa ett onödigt vårdlidande för intensivvårdspatienter. För att minska den risken kan 

evidensbaserade protokoll implementeras. Dessa kan bistå specialistsjuksköterskor att initiera 

preventiva omvårdnadsåtgärder och identifiera ögonkomplikationer samt bidra med bestående 

följsamhet. Vilka omvårdnadsåtgärder som är mest effektiva är ännu oklart och ett framtida 

forskningsområde. 

 

Nyckelord 

Ögonvård, ögonkomplikationer, intensivvård, prevention, omvårdnad 

 
  



 

ABSTRACT 

 

Background: Intensive care patients are early post-admission susceptible to developing eye 

complications due to medical treatments and missed care measures. These eye complications may 

lead to unnecessary suffering.  

 

Purpose: To investigate which nursing interventions the specialist nurse can perform to reduce the 

risk of developing eye complications in the intensive care unit. 

 

Method: A descriptive literature study based on eleven quantitative studies. For the literature study 

data analysis, a quantitative content analysis with inductive approach was used. For quality 

assessment the GRADE system was used. 

 

Results: The result showed four main themes of interventions which were protocol, moisture 

chamber (MC), vitamin A (VAEO) and artificial tear substitutes. Artificial tear substitutes were 

divided into the three subthemes: saline solution, eye drops and eye gel. The majority of nursing 

interventions in the study were effective in comparison with pre-existing routine care strategies. 

Protocolized care and the use of MC proved to be the most effective interventions, followed by the 

use of artificial tear substitutes. 

 

Conclusion: Intensive care patients are at risk of developing eye complications that can be 

minimized with individually tailored nursing interventions. A lack of routine eye care can lead to 

unnecessary suffering for these patients. To reduce this risk, evidence-based protocols can be 

implemented. These can aid nurses to initiate preventive interventions and to identify eye 

complications and also contribute to higher compliance. Which interventions that are the most 

effective and when they should be implemented is still unclear and a subject for further research. 
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INTRODUKTION 

Ögonen hos intensivvårdspatienten är en av de mer känsliga delarna av kroppen som ofta 

förbises eller glöms bort. Så många som 40 – 60 % av patienter inom intensivvården riskerar 

att utveckla ögonkomplikationer. Dessa kan uppstå som bieffekter av nödvändiga medicinska 

behandlingar, men kan minimeras med tidig riskidentifiering och initiering av preventiva 

omvårdnadsåtgärder (Grixti, Sadri, Edgar & Datta, 2012). Riskerna är mer eller mindre 

undvikbara men kan leda till både övergående och permanenta skador. Därmed orsakar 

ögonkomplikationerna potentiellt ett onödigt vårdlidande och försämrad livskvalitet. Den höga 

incidensen av ögonkomplikationer tydliggör ett ökat behov av preventiva omvårdnadsåtgärder. 

 

Patienter på en intensivvårdsavdelning (IVA) är i särskild risk för ögonkomplikationer. 

Behandlingar på IVA syftar primärt på att stabilisera vitala organ och rädda liv vilket kan 

resultera i att övriga behov hos patienten förbises. De behandlingsstrategier som används för 

att rädda liv kan påverka ögats skyddsmekanismer negativt. Exempel på risker för patienten 

kan vara behandling med mekanisk ventilation, bukläge eller farmakoterapi med sederande eller 

muskelrelaxerande läkemedel (Ramirez, Ibarra, Varon & Tang, 2008). Inom intensivvården blir 

även miljön omkring patienten en risk för ögat. Intravenösa infarter, sonder eller respiratortuber 

kan oavsiktligt orsaka skada på ögat vid vändning av patienten (Aitken, Marshall & Chaboyer, 

2019). Trots att intensivvårdspatienter är utsatta för särskild risk att utveckla 

ögonkomplikationer föreligger i många fall en bristande kunskap i området hos vårdpersonalen. 

Bristande kunskap i kombination med en avsaknad av accepterade standardiserade rutiner för 

ögonvård utgör grunden för den höga prevalensen av ögonkomplikationer inom intensivvård 

(Güler, Eşer & Fashafsheh, 2016). 

 

Ögonkomplikationer bidrar med ett i många fall ökat och onödigt lidande för patienten som 

redan befinner sig i en utsatt och skör situation. Patientens roll och delaktighet i omvårdnaden 

bör förstärkas eftersom den relationella delen av vården potentiellt kan leda till vinster även vid 

ögonkomplikationer (Dahlberg & Segesten, 2010). Information till patienten i allmänhet 

angående biverkningar och eventuella komplikationer skapar enligt Socialstyrelsen (2019) en 

delaktighet som är av betydelse för patientens välbefinnande och rehabilitering från 

intensivvård. 
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Ögat på intensivvårdsavdelningen 

Hornhinnan innehåller, till skillnad från större delen av kroppen, inga blodkärl. Behovet av syre 

och näring tillgodoses istället av tårvätskan som dessutom har en smörjande funktion som 

sköljer bort eventuella patogener som lyckas ta sig in i ögat. Tillsammans med ögonlockens 

mekaniska skyddsfunktion utgör dessa ett primärt skydd för ögat (Hua & Du, 2010). Patienter 

som erhåller intensivvård har ofta sjukdomar eller får behandlingar som direkt hämmar eller 

försvårar funktionen av dessa försvarsmekanismer. Skador mot ögonen kan uppstå så tidigt som 

två till sju dagar in i vården (Imanaka, Taenaka, Nakamura, Aoyama & Hosatani, 1997; 

Marshall et al., 2008; Mercieca, Suresh, Morton & Tullo, 1999). Varaktigheten för intensivvård 

varierar, med ett genomsnitt på 3,86 dagar (Zimmerman et al., 2006). Det tydliggör vikten av 

att denna patientgrupp erhåller adekvat prevention mot ögonkomplikationer tidigt i 

intensivvårdsförloppet. 

 

Inom intensivvården är en av de vanligaste ögonkomplikationerna så kallad 

exponeringskeratopati (EK) med en incidens på upp till 60 % (Bird, Dingley, Stawicki & 

Wojda, 2016). EK kännetecknas av skador på hornhinnan till följd av inadekvat stängning av 

ögonlocken. Ofullständig stängning av ögonlocken kallas även för lagoftalmi. Detta resulterar 

i en minskning av tårvätska och följaktligen risk för torra ögon och mekanisk skada (Mathenge, 

2018; Rosenberg & Eisen, 2008) samt ett minskat försvar mot infektioner (Saritas et al., 2013). 

Lagoftalmi är vanligt förekommande inom intensivvården och kan bland annat uppstå till följd 

av sänkt medvetandegrad, ansiktstrauma eller nervskador.  

 

EK kan förekomma i olika grader. Ofta används en skala mellan 0 - 6 för att beskriva graden 

av EK, där grad 0 innebär att ingen EK föreligger och grad 6 definierar mikrobiell keratit 

(Mercieca et al., 1999). EK är i de flesta fall ett lindrigt tillstånd som kan behandlas. Obehandlat 

eller i dess svårare former kan det dock leda till omfattande skador på hornhinnan och i värsta 

fall resultera i blindhet. Omvårdnadsåtgärder bör således i första hand riktas mot prevention av 

EK. 

 

Artificiella tårsubstitut som ögondroppar och ögongel, alternativt bruk av fuktkammare (MC) 

är några åtgärder som används inom intensivvården. Konsensus kring vilken behandlingsmetod 

som är mest effektiv framstår som omdebatterad. Syftet med artificiella tårsubstitut är att ersätta 

eller komplettera ögats tårproduktion samt att kompensera för den ökade tåravdunstningen till 

följd av lagoftalmi (Gipson, 2007). Principen bakom användningen av MC är att skapa ett 
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artificiellt ögonlock för att reducera risken för mekanisk skada mot hornhinnan, förhindra att 

ögat kontamineras av mikroorganismer samt att minimera tåravdunstning (Shen, Qi & Ma, 

2016; Zhou, Liu, Cui, Zhu & Lu, 2014). 

 

Bedömningsinstrument 

En variation av instrument för riskbedömning och identifiering av EK finns föreslagna (Kam et 

al., 2013). De fokuserar i stort på liknande faktorer och skiljer sig enbart något sinsemellan. I 

riskbedömningen rekommenderas bland annat daglig inspektion av hornhinnans yta, liksom 

identifiering av lagoftalmi som kan leda till svårare komplikationer. Vidare föreslås även 

inspektion av hornhinnan med hjälp av fluorescerande ögondroppar och blått ljus för att 

identifiera eventuella skador på hornhinnepitelet (Aitken et al., 2019; Bagheri & Brynn, 2016; 

Fernandes et al., 2018; Wipperman & Dorsch, 2013). Schirmers test är en annan metod som 

används för att diagnostisera torra ögon där tårproduktionen mäts i mängd absorberad tårvätska 

på en pappersremsa (Fernandez et al., 2018). Testen kan med fördel användas i kombination 

med andra instrument för att få en komplett bedömning av patientens ögonstatus. 

 

Teoretisk utgångspunkt 

Sjukdomslidande definieras av Kirkevold (2008) och Eriksson (1994) som det lidande som 

uppstår ur en sjukdom eller specifik behandling. Det kan leda till att patienten exempelvis inte 

känner igen sin egen kropp. Enligt Eriksson (1994) beskrivs lidande som en del i den centrala 

upplevelsen av att vara sjuk. Utöver de fysiska aspekterna av lidande menar Eriksson att 

lidandet har många dimensioner. Samtliga dimensioner måste belysas om patienten ska erhålla 

en så komplett vård som möjligt. Patienter som vårdas inom intensivvården utsätts för stora 

kroppsliga påfrestningar till följd av medicinska behandlingar. Dessa påfrestningar kan leda till 

nedprioritering av och inskränkning på behov och komplikationer av olika slag (Kasén, 

Nordman, Lindholm & Eriksson, 2008). 

 

Vårdlidande är en dimension av lidandet när det betingas av känslor och komplikationer som 

uppstår i situationer som är framkallade av sjukvården i sig. Det kallas även för iatrogent orsakat 

lidande (Wiklund Gustin, 2003). Denna specifika typ av vårdlidande kan komma av en direkt 

felaktig behandling. Det kan också uppstå på grund av en brist på behandling eller utebliven 

sådan. Utebliven vård behöver inte vara medveten.  Det kan bero på kunskapsbrist eller en 

omedvetenhet inom den profession som utför vården eller en brist på evidensbaserade metoder 

att exempelvis förebygga vårdlidande (Dahlberg och Segesten, 2010). Vidare är intensivvården 
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en instans där många av patientens behov underordnas de livräddande eller livsuppehållande 

åtgärder och behandlingar som omsätts. En ojämlik fördelning av kontroll kan leda till att 

patienten intar en inställning av att acceptera eller förringa sitt vårdlidande som uppstår i form 

av exempelvis ögonkomplikationer (Berglund, Westin, Svanström och Sundler, 2012). Arman 

och Rehnsfeldt (2011) för resonemanget att det bildas ett djupare och mer emotionellt 

vårdlidande hos patienten då sjuksköterskan underlåter att se, bekräfta eller arbeta med det 

initiala vårdlidandet som uppstår. 

 

I förhållande till ögonkomplikationer ställs specifika krav på både kunskap och utmaningar för 

specialistsjuksköterskan. Oavsett orsak till ögonkomplikationerna är det 

specialistsjuksköterskans ansvar att främja patientens förutsättningar för hälsa och därigenom 

motverka onödigt lidande. Specialistsjuksköterskans kompetensbeskrivning ger särskild 

hänvisning till professionens ansvar.  Utifrån individuellt anpassad omvårdnad ska 

specialistsjuksköterskan arbeta preventivt mot komplikationer som uppstår inom 

intensivvården (Riksföreningen för anestesi och intensivvård [SFAI], 2012). 

 

Ur ett samhälleligt perspektiv kan studien ge en ökad förståelse för ögonkomplikationer vilket 

även kan leda till kortare vårdtider för intensivvårdspatienter liksom ett minskat lidande. 

 

Problemformulering 

Utifrån sin kompetensbeskrivning har specialistsjuksköterskan ett ansvar och en skyldighet att 

arbeta för att motverka att onödigt vårdlidande uppstår. Bland intensivvårdspatienter 

förekommer en hög incidens av ögonkomplikationer och konsensus saknas kring preventiva 

omvårdnadsåtgärder mot ögonkomplikationer. En fördjupad kunskap inom ett välkänt men 

sparsamt utrett område kan ge specialistsjuksköterskan förutsättningar att erbjuda patienten en 

god vård. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka vilka omvårdnadsåtgärder som specialistsjuksköterskan 

kan utföra för att reducera risken för utvecklandet av ögonkomplikationer inom intensivvården.  
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METOD 

Design 

Studien genomfördes som en deskriptiv litteraturöversikt med kvantitativ ansats. 

 

Datainsamlingsmetod och genomförande 

Litteratursökning 

De databaser som användes för datainsamlingen var Pubmed, Google Scholar och CINAHL. I 

Pubmed genomfördes datainsamlingen som avancerade sökningar med både MeSH-termer och 

i fritext tillsammans med de booleska termerna AND, OR samt NOT. I Google Scholar 

genomfördes datainsamlingen i fritext med hjälp av de booleska termerna AND, OR samt - (= 

NOT).  I CINAHL genomfördes datainsamlingen i fritext med hjälp av de booleska termerna 

AND, OR samt NOT. I Google Scholar och CINAHL exkluderades termerna “sleep” och 

“neonatal” med de booleska termerna - (= NOT) eller NOT. Samtliga sökningar avgränsades 

även till akademiska tidskrifter där det var möjligt i sökmotorn.  

 

De sökord som användes initialt var “eye care”, “eye disease”, “incidence”, “risk factor”, 

“critical care”, “intensive care unit” och “prevention”. Sökorden “eye disease”, “incidence”, 

“risk factor”, “critical care”, “intensive care unit”, “assessment” och “prevention” utformades 

med hjälp av Svensk MeSH (Karolinska institutet, i.d.). I Svensk Mesh identifierades också 

synonymer till “intensive care unit” som användes i sökningen tillsammans med booleska 

termen OR. I Pubmed identifierades “dry eye”, “exposure keratopathy”, “keratopathy”, “ocular 

surface disorder”, “corneal injury”, “eye complication” och “eye disorder” som relevanta 

sökord kopplade till ögonvård och ögonkomplikationer. I CINAHL identifierades sökordet 

“ophthalmic” och användes som underlag för ytterligare sökningar. En sammanställning av 

litteratursökningen presenteras i tabell 1.
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Tabell 1. Sammanställning av litteratursökning 

Sökdatum Databas Sökord 
Antal 

sökträffar 

Utvalda artiklar 

efter grovgallring* 
Kvalitetsgranskade** Inkluderade artiklar i arbetet 

17 april 2020 Pubmed ("eye complications" OR "dry eye" OR "eye care" OR 

"exposure keratopathy" OR "corneal injury" OR "ocular 

surface disorder") AND ("intensive care unit" OR "ICU" 

OR "critical care") AND ("assessment" OR "risk factor" 

OR incidence OR prevention) NOT "pediatric" 

153 15 3 Kalhori, R., Ehsani, S., Daneshgar, F., 

Ashtarian, H. & Rezaei, M. (2015). 

 

Kousha, O., Kousha, Z. & Paddle, J. 

(2018). 

 

Nikseresht, T., Abdi, A. & Khatony, A. 

(2019). 

14 april 2020 CINAHL (((eye) OR eye disease) OR corneal disease) AND 

((intensive care unit) OR (critical care)) AND (risk factor) 

AND (incidence) 

21 2 1 de Araujo et al. (2019). 

14 april 2020 CINAHL (("eye care") OR ("eye complication")) AND (("critical 

care") OR ("ICU") OR ("Intensive care unit")) NOT 

(("sleep") OR ("neonatal")) 

41 5 2 Babomohamadi, H., Nobahar, M., Razi, J. 

& Ghorbani, R. (2017). 

 

Güler, E., Eser, I. & Egrilmez, S. (2011). 

17 april 2020 CINAHL (("eye care") OR ("ocular surface disease") OR ("dry 

eye") OR ("eye complication")) AND (("assessment") OR 

("screening")) AND (("critical care") OR ("ICU") OR 

("Intensive care unit")) NOT (("sleep") OR ("neonatal")) 

31 3 1 So et al. (2008). 
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Fortsättning tabell 1. Sammanställning av litteratursökning 

Sökdatum Databas Sökord 
Antal 

sökträffar 

Utvalda artiklar 

efter grovgallring* 
Kvalitetsgranskade** Inkluderade artiklar i arbetet 

14 april 2020 Google 

Scholar 

"eye disorder" OR "eye care" OR "eye complication" 

AND "incidence" AND "critical care" OR ICU OR 

"Intensive care unit" -sleep -neonatal 

623 13 3 Azfar, M., Khan, M. & Alzeer, A. (2013). 

 

Badparva, M., Vesagh, M., Khosravi, F., 

Mardani, A. & Ebrahimi, H. (2020). 

 

Davoodababy, Z., Rezaei, K. & Rezaei, 

R. (2018). 

14 april 2020 Google 

Scholar 

"eye care" AND "prevention" AND "incidence" AND 

"ICU" OR "intensive care" OR "care unit, intensive" OR 

"care units, intensive" OR "care, intensive" OR "intensive 

care unit" OR "intensive care units" -sleep -neonatal 

482 2 1 Ezra et al. (2008). 

* Antal artiklar som bedömdes vara relevanta för arbetet efter att ha läst titel och abstract 

** Antal artiklar som författarna kvalitetsgranskade med hjälp av granskningsmall
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Inklusions- och exklusionskriterier för litteraturstudien 

Artiklar som inkluderades i studien skulle skildra patienter som vårdas på en 

intensivvårdsavdelning, vara av kvantitativ ansats, vara skrivna på engelska eller svenska, ha 

studerat patienter som har utvecklat ögonkomplikationer, vara publicerade mellan år 2005 – 

2020, vara originalartiklar, vara tillgängliga i fulltext publikt eller via Uppsala Universitet samt 

vara granskade av en etisk kommitté eller ha noga etiska överväganden. Artiklar exkluderades 

om de inkluderade neonatalpatienter eller patienter med ansiktstrauma.  

 

Bearbetning och analys 

Efter litteratursökningen genomgick sökresultatet en relevansbedömning. Varje steg i 

relevansbedömningen gjordes individuellt av båda författarna för att sedan jämföras 

sinsemellan innan nästa steg påbörjades. En initial grovgallring av titel och abstract 

genomfördes där relevansen bedömdes efter huruvida studien förhöll sig till inklusions- och 

exklusionskriterierna. Dubbletter som identifierades i sökresultatet sorterades bort. 

Kvarvarande artiklar (n=40) lästes i fulltext individuellt av båda författarna. Av dessa 

exkluderades 29 artiklar. Exkluderade artiklar presenteras i bilaga 1 tillsammans med orsak till 

exklusion. De kvarvarande artiklarna (n=11) genomgick en kvalitetsgranskning. 

 

Kvalitetsanalys 

Först kvalitetsgranskades artiklarna individuellt av båda författarna med hjälp av två olika 

granskningsmallar från Statens Beredning för medicinsk och social Utvärdering [SBU] (Bilaga 

2. & 3.). Randomiserade studier och icke randomiserade studier granskades efter respektive 

mall anpassad efter aktuell studiedesign. Som stöd i bedömningen av publikationsbias 

genomfördes en sökning i centrala register för kliniska observationsstudier i www.controlled-

trials.com och www.clinicaltrials.gov. 

 

Efter den individuella bedömningen gjordes en jämförelse mellan författarna för att identifiera 

eventuella meningsskiljaktigheter. Kvalitetsgranskningen enligt SBU låg till grund för 

bedömning av artiklarnas individuella evidensvärde enligt ett validerat verktyg för systematisk 

gradering, kallat GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and 

Evaluation).  

 

http://www.clinicaltrials.gov/
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GRADE 

Evidensgraderingen enligt GRADE genomfördes i olika steg i enlighet med SBU:s handbok för 

evidensgradering (SBU, 2011). Initialt sattes en preliminär evidensgrad av varje enskild artikel 

som genomgått en kvalitetsgranskning. Evidensgraden går i fyra grader vilka är otillräcklig, 

begränsad, måttligt stark och stark. Beroende på studiedesign sätts olika evidensgrad. RCT 

utgick från att vara av stark evidens och kohortstudier utgick från att vara av begränsad 

evidensgrad (ibid.).  

 

Efter den preliminära evidensgraderingen genomgick varje enskild artikel en ned- eller 

uppgradering av evidensgraderingen för att fastställa en slutlig evidensgrad. Evidensgraden 

justerades upp eller ned med maximalt två steg per punkt på basis av: (1) hur stor risken är för 

systematiska fel som påverkar studiekvalitet, (2) i vilken grad förhållandena kring studien är 

överförbara till svenska förhållanden i den aktuella frågan, (3) hur mycket inkluderade studier 

överensstämmer med varandra, (4) om datan som redovisas är oprecis, (5) hur stor risken är för 

snedvriden publicering, (6) hur stor effekt som redovisas, (7) ett tydligt dos-responssamband 

föreligger och (8) hur väl studien är korrigerad för förväxlingsfaktorer som kan leda till 

underskattad effekt (tabell 2.). 

 

Slutligen samlades artiklar som hade undersökt samma interventioner. Med utgångspunkt i 

varje individuell artikels slutliga evidensgrad gjordes en samlad evidensbedömning av 

materialets resultat (SBU, 2011).   
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Tabell 2. Individuell slutlig evidensbedömning av granskade artiklar enligt GRADE 
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de Araujo et 

al., Brasilien 
140 RCT 0 0 0 0 -1 0 0 0 Måttligt stark (+++) 

Azfar et al., 

Saudiarabien 
186 Kohort -1 0 0 0 0 0 0 0 Otillräcklig (+) 

Babamohamad

i et al., Iran 
68 RCT 0 -1 -1 0 0 0 0 0 Begränsad  (++) 

Badparva et 

al., Iran 
76 RCT 0 0 0 0 0 0 0 0 Stark (++++) 

Davoodabady, 

et al., Iran 
50 RCT -1 0 0 0 0 0 0 -1 Begränsad (++) 

Ezra et al., 

Storbritannien 
80 RCT -1 0 0 0 0 0 0 0 Måttligt stark (+++) 

Güler et al., 

Turkiet 
36 RCT -1 0 -1 -1 0 0 0 0 Otillräcklig (+) 

Kalhori et al., 

Iran 
96 RCT -1 0 0 -1 -1 0 0 0 Otillräcklig (+) 

Kousha et al., 

Storbritannien 
371 Kohort 0 0 0 0 0 0 0 0 Begränsad (++) 

Nikseresht et 

al., Iran 
156 RCT -1 0 0 0 -1 0 0 0 Begränsad (++) 

So et al., Kina 116 RCT 0 0 0 0 0 0 0 0 Stark (++++) 
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Resultatanalys 

Analys av inkluderade artiklar genomfördes i tre steg. Först lästes urvalet i fulltext upprepade 

gånger och sammanfattades sedan med stödanteckningar. Tyngdpunkter och bärande innehåll 

skiljdes från andra mindre väsentliga delar av innehållet på ett validerat sätt (Friberg, 2012). 

 

Därefter upprättades en översikt av samtliga inkluderade artiklar av författarna i tabellform 

(tabell 3.). Denna del låg till grund för en överskådlig jämförelse av ingående studiers 

resultatinnehåll vilket enligt Polit och Beck (2017) leder till en reducerad risk att oavsiktligt 

exkludera material som borde inkluderas. Därutöver underlättade det sammanställningen av 

resultatet. 

 

Slutligen skapades en tematisering med subteman från resultatsammanställningen, vilka 

avgränsades med hjälp av rubriker som samlade liknande områden.  
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Tabell 3. Resultattabell 

  

Författare 
Typ av 

studie 

Intervention (per 

grupp) 

Undersökningsgrupp 

(per intervention/fas) 
Ålder 

Duration för 

datainsamling 
Utfallsmått Resultat Författarnas slutsats 

de Araujo et 

al. 

RCT 1. Ögondroppar 

2. Ögongel 

140 (70/70) 52.8±19,8 5 dagar Andel torra ögon per 

100 vårddygn 

- Torra ögon förekom hos 15 (21 %) av 

deltagarna som fick ögondroppar med en 

andel på 4,28 per 100 vårddygn 

- Torra ögon förekom hos 6 (9 %) av 

deltagarna som fick ögongel med en andel 

på 1,72 per 100 vårddygn 

Användningen av ögongel 

leder till lägre incidens av 

torra ögon än användningen 

av ögondroppar, och 

rekommenderas för 

prevention av torra ögon 

Azfar et al. Prospektiv 

kohortstudie 

Införande av 

protokoll i tre 

faser med 

 

1. Mätning innan 

införande (fas 1) 

 

2. Mätning efter 

införande (fas 2 & 

3) 

186 (40/53/91) <60 år, 

n=114 

>60 år, 

n=61 

18 månader 

- Fas 1: 6 mån 

- Fas 2: 6 mån 

- Fas 3: 6 mån 

Schirmer Score 

 

Torra ögon (per 1000 

ventilatordagar) 

 

Grumlighet och 

sårbildning (per 1000 

ventilatordagar) 

- I fas 1 var andelen torra ögon samt 

grumlighet och sårbildning 40 respektive 16 

per 1000 ventilatordagar 

- I fas 2 var andelen torra ögon samt 

grumlighet och sårbildning 1,78 respektive 

3,52 per 1000 ventilatordagar. 

- I fas 3 var andelen torra ögon samt 

grumlighet och sårbildning 2,69 respektive 

1,79 per 1000 ventilatordagar 

Protokollförd ögonvård 

visade sig kunna reducera 

risken för 

ögonkomplikationer hos 

mekaniskt ventilerade 

patienter 

Babamoham

adi et al. 

RCT 1. VAEO 

(Vitamin A eye 

ointment) 

2. MC 

68 (34/34) 23–88 

(69,8±15,

6) 

5 dagar Schirmer Score 

 

Incidens av EK 

- Incidensen av EK var 7,9 % i gruppen 

som behandlades med VAEO och 18,4 % i 

gruppen som behandlades med MC 

- I gruppen som behandlades med VAEO 

ökade Schirmers test i genomsnitt med 2,06 

mm. I gruppen som behandlades med MC 

minskade det i genomsnitt med 0,15 mm 

VAEO visade sig vara mer 

effektivt än MC för 

prevention av torra ögon 

och keratopati. Författarna 

lyfter dock att VAEO ledde 

till snabbare tåravdustning 

än MC 
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Fortsättning tabell 3. Resultatanalys 

Författare 
Typ av 

studie 

Intervention (per 

grupp) 

Undersökningsgrupp 

(per intervention/fas) 
Ålder 

Duration för 

datainsamling 
Utfallsmått Resultat Författarnas slutsats 

Badparva et 

al. 

RCT 1. Ögondroppar 

2. VAEO 

76 (38/38) 57,6±16,6 5 dagar Grad av EK (0–6) 

 

Schirmer Score 

- Fyra (10,5 %) och 3 (7,9 %) av ögon som 

behandlats med ögondroppar utvecklade 

torra ögon respektive EK på femte 

studiedagen 

- Sjutton (44,7 %) och 15 (39,5 %) av ögon 

som behandlats med VAEO utvecklade 

torra ögon respektive EK på femte 

studiedagen 

Användning av 

ögondroppar leder till lägre 

incidens av EK och 

rekommenderas över 

användningen av VAEO 

Davoodabad

y et al. 

RCT 1. Koksaltlösning 

2. Kontrollgrupp 

100 (50/50) 

 

62.47±18,

2 

7 dagar Grad av EK (0–6) - Tretton (26 %) ögon som fick 

koksaltlösning visade på EK efter 

interventionen på dag 7, varav 7 (14 %) och 

6 (12 %) hade grad 1 respektive grad 2 

- Nio (18 %) av ögonen i kontrollgruppen 

visade på EK efter interventionen på dag 7, 

varav 6 (12 %) och 3 (6 %) hade grad 1 

respektive grad 2 

Användning av 

koksaltlösning i ögonvård 

av IVA-patienter visade sig 

leda till ökad incidens och 

svårhetsgrad av keratopati 

och rekommenderades inte i 

klinisk praxis 
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Fortsättning tabell 3. Resultatanalys 

Författare 
Typ av 

studie 

Intervention (per 

grupp) 

Undersökningsgrupp 

(per intervention/fas) 
Ålder 

Duration för 

datainsamling 
Utfallsmått Resultat Författarnas slutsats 

Ezra et al. RCT 1. MC 

2. Ögongel 

80 (40/40)   53,5±20,5 7 månader Lagoftalmi 

 

Grad av chemos (0–3) 

 

Grad av EK (0–6) 

- 14 (35 %) av deltagarnas ögon hade en 

öppning på 1–2 mm. Det fanns ingen 

skillnad mellan grupperna 

- Tjugofem (62,5 %) av ögonen med 

ögongel och 24 (60 %) av Geliperm 

utvecklade grad ≥1 av chemos 

- Tio (25 %) respektive 13 (32,5 %) av 

ögonen som behandlats med ögongel 

respektive Geliperm utvecklade grad 1 EK. 

Tre (7,5 %) av ögongel och 2 (5 %) av 

Geliperm utvecklade grad 2 keratopati. 

Ingen av ögongel och 2 (5 %) av Geliperm 

utvecklade grad 3 EK 

MC och ögongel är lika 

effektivt för prevention av 

keratopati. Ögongel 

rekommenderas över MC 

på grund av dess 

konstadseffektivitet och 

användarvänlighet 

Güler et al. RCT 1. MC 

2. Ögondroppar 

36 (18/18) 

 

8–80 

(45±23,4) 

5 dagar Schirmer Score 

 

Fluorescefärgning 

- Incidensen av positivt fluoresceintest var 

83 % och 0 % bland patienter som 

behandlats med ögondroppar respektive PC 

- Den skyddande effekten av MC var 100 % 

under hela studieperioden 

- Den skyddande effekten av ögondroppar 

minskade från dag 1–5 (100 %, 55 %, 22 

%, 16 % & 0 %) 

MC var mer effektiv än 

artificiell lubrikant som 

prevention för ögontorrhet 
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Fortsättning tabell 3. Resultatanalys 

Författare 
Typ av 

studie 

Intervention (per 

grupp) 

Undersökningsgrupp 

(per intervention/fas) 
Ålder 

Duration för 

datainsamling 
Utfallsmått Resultat Författarnas slutsats 

Kalhori et 

al. 

RCT 1. MC 

2. Ögondroppar 

3. Ögongel 

96 (32/32/32) 

 

18–75 5 dagar Grad av EK (0–6) - Ögondroppar resulterade i ett medelvärde 

på 1,59 (SD 0,87) 

- Ögongel resulterade i ett medelvärde på 

1,13 (SD 0,75) 

- MC resulterade i ett medelvärde på 0,59 

(SD 0,66) 

- I gruppen utan intervention var 

medelvärdet 1,10 (SD 0,86) 

Användningen av MC leder 

till lägre incidens av 

keratopati och 

rekommenderas som en 

non-invasiv och icke 

farmakologisk metod för 

prevention av keratopati 

Kousha et 

al. 

Prospektiv 

kohortstudie 

Införande av 

protokoll med: 

1. Mätning innan 

införande 

2. Mätning efter 

införande 

371 (257/114) 

 

 

> 16 år 8 månader 

- Fas 1: 5 mån 

- Fas 2: 3 mån 

Incidens av EK - Incidens av EK innan protokollinförande 

var 21 % 

- Incidens av EK efter protokollinförande 

var 2,6 % 

Införande av protokoll som 

hjälpmedel i vården kan 

vara effektivt för prevention 

av keratopati 

Nikseresht 

et al. 

RCT 1. MC 

2. MC och 

ögondroppar 

3. Kontrollgrupp 

156 (52/52/52) 53±20  

51±19 

5 dagar Schirmer Score - Incidensen av torra ögon vid behandling 

med MC dag 1 - 5 var 0 %, 0 %, 0 %, 10% 

respektive 30 %. I kontrollgruppen var 

incidensen 0 %, 7 %, 47 %, 68 % och 88 %. 

- Incidensen av torra ögon vid behandling 

med MC och ögondroppar dag 1 - 5 var 0 

%, 0 %, 0 %, 4 % respektive 30 %. I 

kontrollgruppen var incidensen 0 %, 5,8 %, 

32,7 %, 55 % och 88 % 

Användning av MC för sig 

själv eller i kombination 

med ögondroppar visar 

ingen statistisk signifikans. 

Båda metoderna 

rekommenderas över 

konventionell ögonvård för 

prevention av torra ögon 

 



 

16 
 

Fortsättning tabell 3. Resultatanalys 

Författare 
Typ av 

studie 

Intervention (per 

grupp) 

Undersökningsgrupp 

(per intervention/fas) 
Ålder 

Duration för 

datainsamling 
Utfallsmått Resultat Författarnas slutsats 

So et al. RCT 1. MC 

2. Ögongel 

116 (59/57) 59,4 

±17,12 

61,7±18,0

8 

20 månader Fluoresceinfärgning - Incidensen av positivt fluoresceintest var 

6,8 % och 5,3 % bland patienter som 

behandlats med MC respektive ögongel 

Ögongel och MC visade sig 

vara lika effektiva i att 

förhindra mekanisk skada 

mot hornhinnan 
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Forskningsetiska överväganden 

Studien granskade originalartiklar vilka antingen hade blivit godkända av en etisk kommitté eller 

hade redovisat noga etiska överväganden. Originalartiklar som har blivit godkända antas följa de 

internationella riktlinjer som råder, däribland Standards and Operational Guidance for Ethics 

Review of Health-Related Research with Human Participants (Världshälsoorganisationen [WHO], 

2011) samt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (International Council of Nurses [ICN], 2012). På 

så sätt ska de granskade originalartiklarna ha tagit hänsyn till de fyra huvudkraven inom 

forskningsetik: samtycke, information, konfidentialitet och nyttjande (Vetenskapsrådet, 2002). 

Eftersom den här litteraturstudien inte har hanterat integritetskänsligt material respekterades 

konfidentialiteten hos deltagarna i originalartiklarna. Det bedömdes därför inte föreligga någon 

risk för att deltagarna i originalartiklarna ska ha kommit till skada till följd av litteraturstudien. 

Slutligen genomfördes studien med en medvetenhet av de forskningsetiska principerna 

tillförlitlighet, ärlighet, respekt och ansvar (All European Academies [ALLEA], 2018) i samtliga 

steg för att i största möjliga mån undvika oredlighet i form av förvrängning eller feltolkning av 

data (Arlebrink, 2006; Polit & Beck, 2010). 

 

RESULTAT 

Totalt elva artiklar publicerade mellan 2005 och 2020 inkluderades i denna litteraturstudie, 

presenterade i tabell 3. Utifrån resultatet kunde fyra huvudteman av interventioner identifieras. 

Huvudteman var: protokoll, fuktkammare (MC), vitamin A (VAEO) samt artificiella tårsubstitut. 

För den sistnämnda identifierades tre subteman: koksaltlösning, ögondroppar samt ögongel. 

 

Fem artiklar kom från Iran och två kom från Storbritannien. En artikel var kom från länderna 

Turkiet, Saudiarabien, Brasilien och Kina. 

 

Protokoll 

Två studier, båda av prospektiv kohort-design, undersökte effekten av att införa standardiserat 

protokoll på IVA i förhållande till incidens av EK. Båda studierna kom till slutsatsen att protokoll 

som intervention mot ögonkomplikationer kan minska incidensen i stor grad. 

 

Kousha et al. (2018) implementerade protokollet i en elektronisk journal. Protokollet innefattade 

en ögonbedömning minst var åttonde timme. Om patienten erhöll mekanisk ventilation bedömdes 

patientens vakenhetsgrad och förmåga att blinka. För sederade patienter med avsaknad förmåga att 

blinka erhölls tårsubstitut var sjätte timme. För icke-sederade patienter med normal 
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blinkningsförmåga erhölls tårsubstitut enbart innan sömn. Patienter utan mekaniskt 

ventilationsstöd erhöll tårsubstitut var fjärde timme om lagoftalmi förelåg. Om lagoftalmi inte 

förelåg erhölls enbart ögontvätt med sterilt vatten en gång dagligen. 

 

Azfar et al. (2013) införde ett protokoll som innefattade systematisk bedömning av ögonstatus och 

ögonvård per befintlig rutin. Denna bestod av ett aseptiskt arbetssätt, ögonsköljning med 

koksaltlösning, tårsubstitut var fjärde timme, manuell stängning av ögonlock samt användande av 

ögonlappar vid behov. Bedömningen omfattade inspektion av rodnad, exsudat samt befintlighet av 

blinkningsförmåga och lagoftalmi. Vidare beskrev protokollet att luftvägssugning skulle ske från 

sidan av patienten med patientens ögon stängda.  

 

Evidensgradering enligt GRADE 

Evidensgraderingen för protokoll som preventiv intervention mot ögonkomplikationer på IVA 

baserades på två studier. En artikel bedömdes ha otillräcklig evidensgrad och en bedömdes ha 

begränsad evidensgrad, vilket visar på en skillnad i studiekvalitet. Båda artiklarna visar en 

minskning i incidensen av EK efter införande av protokoll. Således föreligger en samstämmighet 

mellan artiklarna. 

 

Det sammanlagda evidensvärdet för rekommendationen av användning av protokoll för prevention 

mot ögonkomplikationer bedömdes i denna litteraturstudie som begränsat. 

 

Fuktkammare 

Sex artiklar undersökte effektiviteten av MC för prevention av ögonkomplikationer. Fem 

undersökte MC som preventiv åtgärd mot EK, och två undersökte MC som prevention av torra 

ögon. 

 

Ezra et al. (2008) jämförde MC mot ögongel och visade att båda är lika effektiva för prevention av 

EK men rekommenderade ögongel över MC med hänsyn till dess kostnadseffektivitet. Güler et al. 

(2011) jämförde MC mot ögondroppar och visade på lägre incidens vid användning av MC. Kalhori 

et al. (2015) jämförde MC mot ögondroppar och ögongel och visade på lägre incidens av EK vid 

användning av MC jämfört med ögondroppar eller ögongel.  

 

So et al. (2008) jämförde MC mot ögongel och visade på liknande incidens av EK i båda grupperna. 

Nikseresht et al. (2019) jämförde MC mot MC i kombination med ögondroppar samt mot en 
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kontrollgrupp. Artikeln visade ett initialt gott men avtagande skydd per vårddygn. Det visade även 

på lägre incidens av torra ögon i båda interventionsgrupperna än i kontrollgruppen. Babamohamadi 

et al. (2018) visade istället en genomsnittlig minskning av Schirmer score vid behandling med MC, 

i kontrast till föregående studies resultat. 

 

Sammantaget rekommenderas användningen av MC som preventiv omvårdnadsåtgärd av 

ögonkomplikationer i fem av sex artiklar. Den sjätte artikeln jämförde MC mot VAEO och 

rekommenderar VAEO som visade sig vara mer effektivt än MC för prevention av torra ögon och 

EK. 

 

Evidensgradering enligt GRADE 

Evidensgraderingen för effekten av MC som preventiv åtgärd hos patienter med risk för 

utvecklande av ögonkomplikationer baserades på sex studier. Två studier var av otillräcklig 

evidensgrad, en studie var av begränsad evidensgrad, två studier var av måttligt stark evidensgrad 

och en studie var av stark evidensgrad.  

 

Komplett samstämmighet saknades i artiklarna både avseende prevention av både EK och torra 

ögon. En majoritet av studierna drog slutsatsen att MC kan rekommenderas som åtgärd för 

prevention av EK. Det förelåg dock en variation i redovisad incidens av EK med rapporterade 

siffror mellan 0 - 42,5 %. Vidare fanns en variation i studiernas kvalitet. Det samlade evidensvärdet 

för användning av MC för prevention av EK bedöms i den här litteraturstudien därmed som 

begränsat.  

 

Dess användningsområde för prevention av torra ögon är i den här studien inte tydligt. MC 

rekommenderas över befintlig rutinvård i en artikel, men har sämre effektivitet än VAEO i en 

annan. 

 

Artificiella tårsubstitut 

Åtta studier undersökte effektiviteten av artificiella tårsubstitut för prevention av 

ögonkomplikationer. 

 

Fem studier undersökte substitut i form av ögondroppar som prevention av ögonkomplikationer. 

Tre av dessa undersökte effektiviteten av ögondroppar som prevention av torra ögon.  

 



 

20 
 

de Araujo et al. (2019) jämförde ögondroppar mot ögongel och visade en lägre incidens av torra 

ögon vid användning av ögongel. Badparva et al. (2020) jämförde ögondroppar mot VAEO och 

visade lägre incidens av torra ögon och EK vid användning av ögondroppar. So et al. (2008) 

jämförde ögongel mot MC och visade på liknande incidens av EK i båda grupperna. Nikseresht et 

al. (2019) jämförde ögondroppar i kombination med MC mot MC samt mot en kontrollgrupp. 

Studien visade på lägre incidens av torra ögon i båda interventionsgrupperna än i kontrollgruppen.  

 

Ezra et al. (2008) jämförde ögongel mot MC och visade att båda är lika effektiva som prevention 

av EK men rekommenderade ögongel över MC med hänsyn till dess kostnadseffektivitet.  

 

Güler et al. (2011) jämförde ögondroppar mot MC och visade signifikant skillnad mellan 

interventionsgrupperna. Högre incidens av EK rapporterades vid användning av ögondroppar 

jämfört med MC. Artikelförfattarna visade även att effekten av ögondroppar var avtagande efter 

dag två i studien.  

 

Kalhori et al. (2015) jämförde ögondroppar både mot ögongel och mot MC och visade på högre 

incidens av EK vid användning av ögondroppar eller ögongel i jämförelse med MC. 

 

Davoodabady et al. (2018) undersökte användningen av koksaltlösning som prevention av 

ögonkomplikationer. Artikelförfattarna rapporterade en ökad incidens och ökad grad av EK vid 

användning av koksaltlösning i jämförelse med kontrollgrupp. Studien rekommenderade inte 

användningen av koksaltlösning som prevention av ögonkomplikationer. 

 

Evidensgradering enligt GRADE 

Evidensgraderingen för effekten av artificiella tårsubstitut baserades åtta studier. Som delresultat 

bedömdes två studier vara av otillräcklig evidensgrad, två av begränsad evidensgrad, två av måttligt 

stark evidensgrad och två av stark evidensgrad. 

 

Evidensvärdet för rekommendation om att inte använda koksaltlösning som prevention av 

ögonkomplikationer baserades på en artikel och bedömdes som begränsat. Det samlade 

evidensvärdet för rekommendation om användning av MC framför ögondroppar som prevention 

av torra ögon var otillräckligt med hänvisning till studiernas individuella evidensgrad. 
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Evidensvärdet för rekommendation om användning av ögongel framför ögondroppar för 

prevention av torra ögon bedömdes som måttligt starkt. Det samlade evidensvärdet för 

rekommendation om användning av ögongel framför MC för prevention av EK bedömdes som 

starkt baserat på två artiklar. 

 

Vitamin A 

Två studier undersökte effektiviteten av VAEO för prevention av ögonkomplikationer.  

 

Babamohamadi et al. (2018) jämförde VAEO mot MC och visade på en lägre incidens av torra 

ögon och EK vid användning av VAEO. Studien rekommenderar användning av VAEO över MC 

för prevention av ögonkomplikationer. Badparva et al. (2020) jämförde VAEO mot ögondroppar 

och visade på en högre incidens av torra ögon och EK vid användning av VAEO. Studien 

rekommenderade användningen av ögondroppar över VAEO för prevention av 

ögonkomplikationer. 

 

Evidensgradering enligt GRADE 

Evidensgraderingen för effekten av VAEO som preventiv åtgärd hos patienter med risk för 

utvecklande av ögonkomplikationer baserades på två studier. Studien av Babamohamadi et al. 

(2018) bedömdes vara av begränsad evidensgrad och rekommenderade användningen av VAEO 

som prevention av ögonkomplikationer. Studien av Badparva et al. (2020) var av stark evidensgrad 

och rekommenderade inte VAEO som prevention mot ögonkomplikationer. 

 

Samlat evidensvärde för användning av VAEO som prevention mot ögonkomplikationer var 

därmed otillräckligt på grund av bristande samstämmighet. 

 

DISKUSSION 

Resultatsammanfattning 

Implementering av protokoll för ögonvård visades ha en gynnsam effekt för prevention av 

ögonkomplikationer. Användningen av MC och ögongel visade också på positiv effektivitet för 

prevention av ögonkomplikationer och rekommenderades framför användningen av ögondroppar, 

VAEO och rutinmässig ögonvård. Koksaltlösning som prevention av ögonkomplikationer var 

kontraproduktivt och visades vara potentiellt skadligt för ögonen.  
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Resultatdiskussion 

De resultat som presenterades i denna litteraturstudie var i stora drag samstämmiga med tidigare 

litteraturstudier och metaanalyser på området. Framgången med enklare protokoll som stöd till 

preventiva omvårdnadsåtgärder har tidigare bevisats (Rosenberg & Eisen, 2008; Marshall et al., 

2008). Även MC har tidigare beskrivits som effektiva i att förhindra mekaniska skador samt torra 

ögon (Bates et al., 2014; Koroloff et al., 2004). Även effektiviteten av MC som åtgärd framför 

artificiella tårsubstitut stämmer väl överens med tidigare metaanalys som jämför interventionerna 

(Zhou et al., 2014). Trots att författarna till denna litteraturstudie fann bristande kvalitet i 

inkluderade artiklar var sammanställda resultat att likställa med tidigare forskning. 

 

Till skillnad från tidigare forskning belyste författarna till denna litteraturstudie att vilka 

omvårdnadsåtgärder som ska ingå i ett protokoll är beroende av två faktorer. Samtliga åtgärder 

måste vara evidensbaserade och dessutom anpassade efter patientens behov. 

 

Interventioner 

Denna litteraturstudie har inte kunnat klargöra den mest effektiva substansen för tårsubstitut men 

indikerade att en kombination av tårsubstitut och MC är mest effektivt. Parallellt med dessa resultat 

framstod protokoll som ett lämpligt verktyg för att implementera god ögonvård på IVA. Resultatet 

visade att majoriteten av interventionerna var överlägsna befintlig rutinvård. Författarna till denna 

litteraturstudie såg detta som en indikation att relativt få och enkla omvårdnadsåtgärder kan leda 

till fördelar för patienter med risk för ögonkomplikationer. Detta var samstämmigt med tidigare 

komparativa studier (Bates et al., 2014, Koroloff et al., 2004; Zhou et al., 2014). Att utforma 

protokoll med relevanta omvårdnadsåtgärder verkar vara den bästa metoden att lyfta effektiviteten 

i ögonvården. En studie valde att implementera protokollet i en elektronisk journal i form av en 

checklista. Författarna till denna litteraturstudie resonerade att det skulle kunna öka tillgängligheten 

och därmed också följsamheten till protokollet. 

 

Vilka omvårdnadsåtgärder som skulle kunna vara relevanta är inte helt tydligt. Patientens tillstånd 

och symtom påverkar det individuella behovet och kan även påverka effektiviteten av olika 

omvårdnadsåtgärder. Följaktligen måste åtgärderna anpassas efter patientens behov. Även i detta 

avseende resonerar författarna att protokoll kan vara fördelaktiga. Med hjälp av protokoll kan 

vägledning ges för en systematisk inspektion av ögonen där omvårdnadsåtgärder anpassas efter 

patientens individuella behov.  
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Rekommendationen för VAEO som preventiv åtgärd mot ögonkomplikationer var i denna 

litteraturstudie inte samstämmigt. Resultatet i studien av Babamohamadi et al. (2018) stod i klar 

kontrast mot Badparva et al. (2020) resultat som rapporterade en klar överlägsenhet i effektiviteten 

hos artificiella tårsubstitut. Dessutom finns begränsat antal studier med VAEO som åtgärd. 

Osäkerheten i evidensen för användning av VAEO bedömdes av författarna i denna litteraturstudie 

utgöra ett föremål för framtida forskning.  

 

Tillämpning av omvårdnadsåtgärder 

Flera begränsningar i tillämpning av omvårdnadsåtgärder gick att identifiera i denna 

litteraturstudie. Skillnader i utfallsmått och demografi som redovisades vid baslinjen i inhämtade 

artiklar ansågs inte påverka interventionerna i större utsträckning. Samtliga artiklar rapporterade 

en positiv effekt även för de mindre effektiva åtgärderna jämfört med befintliga rutinåtgärder. 

Författarna till denna litteraturstudie ponerade därför att begränsningar i tillämpning av 

omvårdnadsåtgärder för att förhindra ögonkomplikationer snarare låg i brist på rutiner, kompetens 

och följsamhet. 

 

Författarna till denna litteraturstudie ansåg att det kan finnas faktorer som styr vilken 

omvårdnadsåtgärd som är lämplig. Detta har betydelse för patienten då en försämrad ögonvård kan 

leda till onödigt vårdlidande. Babamohamadi et al. (2018) tog patienter ur studien om de började 

vårdas i bukläge då man kopplade detta till ökad risk för chemos. Chemos ökar risken för lagoftalmi 

och ögontorrhet (Grixti et al., 2012). Eftersom chemos även kan utvecklas av andra orsaker blir det 

ett hinder för användningen av MC som åtgärd. Detta då svullnaden potentiellt begränsar 

effektiviteten av åtgärden (Zhou et al., 2014). Till patienter med dessa tillstånd och behandlingar 

skulle andra åtgärder kunna vara mer effektiva, däribland användning av olika artificiella 

tårsubstitut. 

 

Även patienter som vårdas för ansiktstrauma eller postoperativt efter ansiktskirurgi kan ha 

riskfaktorer som leder till begränsningar i optimal ögonvård. Suturer, svullnad eller förband kan 

utgöra hinder att utföra ögonvård. Vidare kan patienter med behov av frekventa neurologiska 

kontroller som pupillreaktion riskera att få minskad effekt av åtgärder, framförallt av MC. 

Författarna till denna litteraturstudie anses därför att det finns anledning att förutsätta att patienter 

inom neurointensivvården har behov som kan komma att styra valet av omvårdnadsåtgärd i 

förhållande till ögonvård. 
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Bland de kliniska endpoints som redovisades i artiklarna framstod återkomst av blinkreflex som en 

vanlig orsak till uttagande ur studien. Artikelförfattarna resonerade att interventioner inte var 

behövliga om patienten själv kunde bistå med det skydd som interventionen imiterade. Återkomst 

av blinkreflex utvärderades dock aldrig i detalj och risken finns därför att reflexen inte är fullgod 

bara för att den förekommer. Dessa patienter riskerar utebliven vård då risken enbart minskat men 

inte försvunnit helt. Författarna till denna litteraturstudie resonerade att fortsatt inspektion och 

utvärdering måste göras även efter det att patientens ögonstatus förbättrats.  

 

Utbildning 

Flera av studierna använde sig av någon form av utbildning av IVA-personal, inklusive 

specialistsjuksköterskor. Utbildningen bestod av antingen generell ögonvård, en specifik 

intervention som protokoll eller utvärdering av komplikationer. Utbildning av personal har även i 

andra studier visat sig ha en positiv effekt på incidensen av ögonkomplikationer på IVA (Demirel, 

Cumurcu, Firat, Aydogan & Doğanay, 2014; Narmawala & Jani, 2017).  

 

I relation till ögonkomplikationer argumenterar författarna till denna litteraturstudie att det 

föreligger brister i att riskidentifiera och uppmärksamma patienter med behov av ögonvård.  Detta 

är begripligt då det utan kunskap om ögonkomplikationer uppstår svårigheter att erbjuda adekvat 

vård. Det kan leda till ett ökat vårdlidande för patienten på grund av en omedveten underlåtenhet 

för patientens skador (Dahlberg och Segesten, 2010). Detta belyste också vikten för 

specialistsjuksköterskan att arbeta proaktivt i syfte att förbättra detta område. Detta är ett 

ansvarsområde som finns beskrivet i specialistsjuksköterskans kompetensbeskrivning (RFAI, 

2012). 

 

Hawthorne-effekt 

Ezra et al. (2008) lyfte i sin studie möjligheten att personalen under tiden för undersökningen kan 

ha fallit för den så kallade Hawthorne-effekten. Effekten är i sig applicerbar på samtliga artiklar 

inkluderade i denna litteraturstudie. Den beskriver att själva medvetandet av att observeras leder 

till en bias i utfall (Landsberger, 1958). Även om majoriteten av de inkluderade studierna var 

blindade för undersökarna så redogjorde få av författarna att personalen som utförde 

interventionerna inte var det. I relation till de fynd som författarna gjorde gällande 

utbildningsinsatser för personalen i ögonvård inför studierna framstod detta som potentiell bias.  
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Skillnad i utbildningsinsats för IVA-personal innan intervention i kombination med Hawthorne-

effekten var sannolikt en bidragande orsak till att i synnerhet protokoll som intervention var så 

framgångsrikt. Författarna till denna litteraturstudie argumenterar att det delvis kan bero på att de 

kliniskt relevanta utfallsmått som användes i artiklarna i flera fall var avhängiga på en specifik 

kompetens som personalen inte besatt innan undersökning. 

 

Specialistsjuksköterskans ansvar 

Specialistsjuksköterskans kompetensbeskrivning (RFAI, 2012) efterlyser en övergripande 

kompetens på avancerad nivå som delvis bygger på tidigare kompetenser från den grundutbildade 

sjuksköterskans roll. Omvårdnad är en mycket omfattande disciplin och det är omöjligt att 

tillgodose all nödvändig kunskap under legitimationsgrundande utbildning. På grund av detta 

formuleras kompetensbeskrivningen på ett sätt som gör att specialistsjuksköterskan har ett ansvar 

att hålla professionen och arbetet uppdaterat i enlighet med kliniska riktlinjer och evidensbaserad 

vård. Det är även specialistsjuksköterskans roll att ansvara för omvårdnadsarbetet och att leda det 

i multidisciplinära strukturer. Svårigheter med ansvarsfördelningen kan uppstå på grund av 

otydlighet i vem som ansvarar för ögonkomplikationer. Ansvaret att minska vårdlidandet då lätt 

förskjutas till en annan vårdinstans och därmed riskeras att utebli.  

 

Kliniska implikationer 

Författarna till den här litteraturstudien ansåg att patienter inom intensivvården, liksom inom alla 

vårdinstanser, har rätt till prevention av undvikbara komplikationer enligt rättviseprincipen. 

Ögonkomplikationer kan även i dess mildare former leda till ett kortvarigt vårdlidande. I dess 

svårare former kan lidandet bli långvarigt med påverkan på patientens framtidsutsikt i form av 

autonomi och integritet. Omfattande sekvele i form av synförlust försätter patienten i en 

beroendeposition med ett behov av hjälpmedel för att klara av vardagen och kan leda till en 

försämrad livskvalitet. Det kan leda till förlängd sjukskrivning efter utskrivning från sjukhus eller 

förändringar i yrkesmöjligheter och således påverkad ekonomi.  

 

Genom att skapa rätt förutsättningar för patienten redan i början av intensivvårdtiden kan 

eventuella sekvele förhindras eller åtminstone minimeras. Respekt för patientens sårbarhet, 

autonomi, integritet och värdighet i varje steg i vårdkedjan kan leda till att en upplevelse av mening, 

hopp och tillit främjas som i sin tur kan leda till minskat vårdlidande.  
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Överlevare från intensivvården har visat sig ha långa rehabiliteringstider med försämrad 

livskvalitet (Egerod et al., 2013). Ögonkomplikationer är en orsak som kan identifieras som 

bidragande till att den sammanlagda vårdtiden förlängs. Tidigare studier har visat att förlängd 

vårdtid har stora samhälleliga implikationer i förhållande till både ökat lidande och kostnader (Rosa 

et al., 2019). I förlängningen har tidig prevention av ögonkomplikationer även en positiv effekt på 

samhällelig nivå. Preventionen kan potentiellt leda till förbättrad livskvalitet för överlevare i 

intensivvården och färre vårddagar per individ.  

 

Att förbättra preventionen för ögonkomplikationer som potentiellt kan bli bestående är därmed 

sannolikt en stor vinst för samhället och folkhälsan. Vidare har samhället potentiellt stor nytta av 

ögonstrukturer som donatororgan, för vilka avlidna patienter inom intensivvården är synnerligen 

lämpliga kandidater (Dutch et al., 2018; Güler et al., 2011). 

 

Metoddiskussion 

Litteraturstudiens styrkor och svagheter 

För denna studie valdes en kvantitativ litteraturöversikt som metod. Litteraturöversikter har som 

fördel att de kan samla och sammanfatta omfattande befintlig forskning. Genom att 

forskningsfrågan försöker besvaras genom att i största möjliga mån tömma det granskade området, 

kan en överskådlig bild ges av nutida forskning. Det möjliggör för forskaren att ställa resultat mot 

varandra och på så sätt upptäcka eventuella skillnader i resultaten. I de fall där forskningsfrågan är 

relativt outforskad så finns det inte ett stort underlag av data att sammanställa. Det gör att styrkan 

av en litteraturöversikt blir begränsad, jämfört med om det finns ett stort underlag.  

 

En kvantitativ metod är att föredra med syfte att sammanställa exempelvis incidens och prevalens 

samt med mål att dra generaliserbara slutsatser. Det passar således med den här litteraturstudiens 

syfte att undersöka vilka omvårdnadsåtgärder som specialistsjuksköterskan kan utföra för att 

reducera risken för utvecklandet av ögonkomplikationer inom intensivvården. 

 

För denna litteraturstudie fanns svårigheter med den valda metoden. Prevention av 

ögonkomplikationer inom intensivvård är ett avgränsat område. Att ytterligare smalna av med 

frågeställningar om omvårdnadsåtgärder ledde till ett än mer begränsat underlag av data. Med ett 

begränsat underlag av data blir generaliserbarheten försämrad, vilket författarna var medvetna om. 
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Val av artiklar 

Enbart artiklar som genomgått peer review och som publicerats i akademiska tidskrifter 

inkluderades i studien. På så sätt kan man i stor utsträckning utgå från att de artiklar som inkluderats 

i litteraturstudien upprätthåller en viss kvalitet, reliabilitet och originalitet. Det lämnar mindre 

utrymme för subjektiv tolkning av en artikels kvalitet. Samtidigt uppmuntrar en användning av 

uteslutande artiklar som genomgått peer review integriteten av forskningen som helhet. För den 

här litteraturstudien har det inneburit att ett fåtal artiklar har filtrerats bort där det varit osäkerhet 

kring huruvida artiklarna har genomgått peer review eller inte. Detta bidrog ytterligare till ett mer 

begränsat underlag att göra en sammanställning på. Författarna för den här litteraturstudien anser 

att kvalitet går över kvantitet, även för en litteraturstudie. Genom att inkludera studier som 

upprätthåller viss standard ökar dess generaliserbarhet, reliabilitet och överförbarhet.  

 

För att reducera risken för att inkludera studier med eventuell publikationsbias utfördes en sökning 

i centrala register för påbörjade och avslutade kliniska prövningar (controlled-trials.com; 

clinicaltrials.gov). Endast en studie (Ezra et al., 2008) återfanns med i registren. En gemensam 

nämnare och potentiell faktor till detta resonerar författarna till denna litteraturstudie skulle kunna 

vara en majoritet av studierna var utförda vid sjukhus eller institutioner i mellanöstern och därför 

kanske inte omfattats av praxis att ladda upp till register i västvärlden. Författarna anser dock att 

den bedömning av publikationsbias som genomfördes genom de ingående studiernas 

kvalitetsgranskning låg till god grund för värderingen av risk för individuell bias. 

 

En svårighet som uppkom tidigt under datainsamlingen var identifiering av och användningen av 

avgränsade men ändå olika sökord. Initialt användes breda och mer generella termer i syfte att 

fånga upp ett stort underlag av artiklar i vilka sekundärsökningar skulle kunna göras. Det 

tydliggjordes att få sökord som författarna ansåg vara av relevans faktiskt användes men att ett 

brett sökresultat ändå kunde identifieras. I försök att uppnå en uttömning av befintlig forskning 

gjordes en omfattande och upprepad sökning i tre databaser. Sökningarna resulterade i ett stort 

antal irrelevanta artiklar, men gav också i stor utsträckning en upprepning av relevanta träffar. 

Detta indikerade en hög sensitivitet men låg specificitet i sökningarna och pekar på att en stor del 

av relevanta artiklar hade återfunnits. I en ansats att öka specificiteten genomfördes sökningarna 

både i fritext, med MeSH-termer, samt med en kombination av båda. Detta resulterade inte i nya 

och unika sökträffar, vilket igen tolkades som att området var uttömt under den granskade 

tidsperioden. Med hänvisning till återupprepande sökträffar ansåg författarna att det inte skulle ha 

givit ett större underlag att inkludera fler databaser än PubMed, CINAHL och Google Scholar. 
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Tidsperioden för datainsamlingen utökades från ett initialt tidsintervall om 10 år till 15 år på grund 

av ett lågt urval av artiklar. Genom att utöka tidsperioden tillkom ett fåtal artiklar som bidrog till 

ett större underlag för sammanställning. Med hänvisning till åldern på artiklarna kan det tänkas 

finnas en viss risk att artiklarnas relevans är lägre än nyare forskning. Att det fanns ett behov av att 

utöka tidsintervallet ansåg författarna till litteraturstudien indikerade ett behov av mer aktuell 

forskning på området, då både utbildning, resurser och organisation i helhet potentiellt kunde ha 

förändrats. 

 

Trots ett lågt urval av artiklar exkluderades ett antal till följd av att de inte uppfyllde de inklusions- 

eller exklusionskriterier som författarna satte upp. Enbart originalartiklar inkluderades för att 

förhindra upprepning av forskning. Därutöver exkluderades artiklar om de inkluderade 

neonatalpatienter eller patienter med ansiktstrauma. Neonatalpatienter var överrepresenterade 

under en preliminärsökning. På grund av tveksamhet för överförbarhet till vård av vuxna valdes 

dessa artiklar bort. Ansiktstrauma ansågs av författarna vara en bidragande, om inte utlösande, 

faktor till ögonkomplikationerna man ville undersöka. Med målet att identifiera 

omvårdnadsåtgärder för prevention av ögonkomplikationer som uppstått till följd av intensivvård 

i sig så exkluderades dessa. Slutligen exkluderades ett antal artiklar som inte uppfyllde kraven för 

etiska överväganden, vilket författarna ansåg vara av stor vikt för att upprätthålla god 

forskningsetik.  

 

Kvalitets- och evidensgradering 

Då litteratursökningen resulterade i ett mycket begränsat underlag användes GRADE-systemet för 

att fördjupa kunskapen om det inkluderade artiklarna. Det är av stor vikt att veta huruvida 

evidensen av en studie är hög och till vilken grad positiva effekter väger över negativa 

konsekvenser av dess rekommendationer, i synnerhet för studier i outforskade områden och med 

lägre deltagarantal (Guyatt et al., 2008).  

 

Evidensgraderingen resulterade i att flertalet artiklar bedömdes vara av begränsade eller otillräcklig 

evidensgrad. Otillräcklig studiekvalitet pekar på ett behov av vidare forskning. I den här 

litteraturstudien hade även artiklarna med lägre evidensgrad visat en etisk medvetenhet och har 

balans mellan risk och nytta. Om samstämmighet kan visas mellan flera studier av lägre evidens, 

pekar det ändå åt att resultatet är realistiskt och generaliserbart till viss grad. Genom att sätta resultat 

med stark evidens mot resultat av otillräcklig evidens kan man få en anvisning om vad som kan 
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vara rätt rekommendation eller inte. Med anledning av detta ansåg författarna att även studier av 

lägre evidensgrad var av relevans till resultatet. Få av de inkluderade artiklarna hade bristande eller 

icke-befintlig redovisning för effektstorlek, underskattad effekt och dos-responssamband. På grund 

av detta var det svårt för författarna till denna litteraturstudie att göra en värdering enligt dessa 

kriterier i GRADE-systemet. Då graderingssystemet bara tillåter att en höjning av evidensgraden 

på dessa punkter resonerade författarna att studiernas kvalitet inte hade reducerats. 

 

Vid jämförelse av bedömning av kvalitet och evidensgrad uppkom få meningsskiljaktigheter 

mellan författarna. En vanlig orsak till skillnader i bedömningen var att bedömningsinstrumenten 

tolkades olika under ett fåtal punkter. Viss skillnad uppkom också i tolkning av studiernas metod 

och resultat. Detta var ofta begränsat till artiklar med metodologiska tillkortakommanden eller 

språkliga förbistringar. Efter diskussion mellan författarna kom båda till samma slutsats och inga 

omfattande justeringar behövde göras i bedömningen. 

 

Tematisering 

För den här litteraturstudien valdes de granskade artiklarnas interventioner som teman. Trots att 

utbildning förekom som en gemensam nämnare bedömdes det inte kvalificera sig som tema. Detta 

på grund av att utbildning inte var en intervention som undersöktes specifikt i de granskade 

artiklarna. Därutöver förekom ingen samstämmig beskrivning av utbildning som insats. Författarna 

till litteraturstudien anser dock att sjuksköterskor mycket väl kan stå för utbildning i klinik och 

valde ändå att diskutera utbildning som bakomliggande faktor till framgång. 

 

Skillnader i utfallsmått och kliniska endpoints 

De inkluderade artiklarna presenterade sina resultat med olika utfallsmått och skillnader i kliniska 

endpoints vilket medförde en svårare tolkning och sammanställning av resultaten.  

 

Ett tydligt exempel var Güler et al. (2011) som endast inkluderade patienter som hade ett utfall av 

>5 mm på Schirmer score. Babamohamadi et al. (2018) inkluderade även patienter med lägre utfall 

(35,5 %, <5 mm). Detta anser författarna kan vara en bidragande faktor i skillnaden på resultat 

mellan artiklarna då det bidrar till en ojämn baslinje för inkluderade patienter i artiklarna. Torra 

ögon är en av de faktorer som bidrar till utvecklingen av EK, varför patienter med torra ögon som 

utgångspunkt i studien kan tänkas vara predisponerade för utveckling av EK i högre grad än 

patienter utan torra ögon. 
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I samtliga studier som genomförde fluoresceinfärgning under studiens gång genomfördes det 

initialt dagligen. I studien av So et al. (2008) genomfördes testet initialt dagligen för att efter en 

vecka övergå till undersökning en gång per vecka. En risk som kan föreligga i artikeln är att 

eventuella ögonkomplikationer kan uppstå och missas med hänvisning till att tidsintervallen mellan 

testerna är långt. Ögonkomplikationer kan uppstå tidigt i vårdförloppet och tidigare studier visar 

på en avtagande effektivitet av preventiva åtgärder samt en ökande incidens av ögonkomplikationer 

per vårddygn (Imanaka, Taenaka, Nakamura, Aoyama & Hosatani, 1997; Marshall et al., 2008; 

Mercieca, Suresh, Morton & Tullo, 1999). Det medför risken att ögonkomplikationer uppstår under 

dagarna mellan tester, och riskerar att progrediera till svårare grader om åtgärder inte sätts in i tid. 

 

Utförandet av ett fluoresceintest är i praktiken enkelt med få möjligheter till att göra misstag. Med 

rätt utbildning i utförandet borde risken för en eventuell subjektiv bedömning minska, något som 

tidigare forskning har beskrivit (Güler et al., 2017; McHugh, Alexander, Kalhoro & Ionides, 2008). 

Att göra en fördjupad och grundlig bedömning av ögats status och omfattningen av en skada bör 

överläggas på någon med formell kompetens, exempelvis en oftalmolog. 

 

Majoriteten av artiklarna använde deltagarnas kontralaterala öga som antingen kontroll eller som 

jämförelsegrupp mot en annan intervention. Anledningen till detta hävdade artikelförfattarna var 

mer effektivt och gav en mer säker komparativ grund. Genom att använda deltagarnas 

kontralaterala öga som en separat grupp kunde antalet deltagare reduceras och samtidigt bibehålla 

en tillräckligt stor undersökningsgrupp. Dessutom hade det fördelen att både interventionsgrupp 

och kontrollgrupp hade samma utgångspunkt i form av exempelvis torra ögon. Författarna till 

denna litteraturstudie framhävde dock vikten att även lyfta potentiella svagheter med metoden. En 

ökad risk kan föreligga för att fel intervention ges i fel öga, då det är svårare att skilja på en patients 

ögon jämfört med två separata patienter. Korskontaminering vid jämförelse av två olika typer av 

artificiella tårsubstitut är inte otänkbart på grund av av ögonens närhet till varandra vilket också 

kan påverka resultatet. 

 

Geografisk variation 

Majoriteten av de inkluderade studierna kom från mellanöstern, varav fem kom från Iran, en kom 

från Saudiarabien och en kom från Turkiet. Trots att alla studier inte höll hög kvalitet bedömer 

författarna att överförbarheten till svenska förhållanden bör vara relativt god då vare sig 

patientgrupp eller inbördes förväxlingsrisker i artiklarnas urval inte skiljde sig nämnvärt mot de 

två studierna från Storbritannien eller studien från Brasilien. Det faktum att inga studier på svenska 
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förhållanden återfanns i litteratursökningen ledde dock författarna till att reservera sig för att den 

geografiska tyngdpunkten i inkluderat material mycket väl kan stå för en mer övergripande 

förväxlingsrisk. 

 

Forskningsetiska ställningstaganden 

Litteraturstudien har i största möjliga mån genomförts i enlighet med tidigare beskrivna 

forskningsetiska överväganden. Svårigheter att förhålla sig till dessa uppkom vid granskningen av 

artiklarna, då en del artiklar helt saknade avsnitt som behandlade etik.  Av de artiklar som 

redovisade forskningsetiska överväganden var det översiktligt som mest. Godkännande av en lokal 

etisk kommitté var istället vanligt förekommande som den enda etiska aspekten i artiklarna. Det 

gör att författarna inte kan intyga att samtycke, information, konfidentialitet och nyttjande har 

uppfyllts i de enskilda artiklarna. Av denna anledning exkluderades flera artiklar. Det kan tilläggas 

att ett fåtal, av denna anledning exkluderade artiklar, hade mycket väl beskrivna resultat och 

metoder. Med hänsyn till god forskningsetik valde dock författarna till denna litteraturstudie att 

inte inkludera dessa i materialet. 

 

SLUTSATS 

Patienter inom intensivvården riskerar att utveckla ögonkomplikationer vilka kan minimeras med 

individanpassade omvårdnadsåtgärder. Avsaknad av rutiner för ögonvård riskerar att skapa ett 

onödigt vårdlidande för intensivvårdspatienter. För att minska den risken kan evidensbaserade 

protokoll implementeras. Dessa kan bistå specialistsjuksköterskor att initiera preventiva 

omvårdnadsåtgärder och identifiera ögonkomplikationer samt bidra med bestående följsamhet. 

Vilka omvårdnadsåtgärder som är mest effektiva är ännu oklart och ett framtida forskningsområde. 

 

Självständighetsdeklaration 

Författare Robin Liljevall och författare Sebastian Ullmark har i lika stor omfattning bidragit till 

alla delar i denna uppsats.   
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Bilaga 2. SBU granskningsmall - bedömning av randomiserad studie 
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Fortsättning bilaga 2. SBU granskningsmall - bedömning av randomiserad studie 
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Fortsättning bilaga 2. SBU granskningsmall - bedömning av randomiserad studie 
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Fortsättning bilaga 2. SBU granskningsmall - bedömning av randomiserad studie 
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Bilaga 3. SBU granskningsmall - Bedömning av icke randomiserad studie (retrospektiv och 

prospektiv) 
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Fortsättning bilaga 3. SBU granskningsmall - Bedömning av icke randomiserad studie 

(retrospektiv och prospektiv) 
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Fortsättning bilaga 3. SBU granskningsmall - Bedömning av icke randomiserad studie 

(retrospektiv och prospektiv) 
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Fortsättning bilaga 3. SBU granskningsmall - Bedömning av icke randomiserad studie 

(retrospektiv och prospektiv) 
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Fortsättning bilaga 3. SBU granskningsmall - Bedömning av icke randomiserad studie 

(retrospektiv och prospektiv) 

 


